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Adolfo Šapokos „Lietuvos istoriją“ 
kelis kartus girdėjau vadinant lietuvių 
Tautos Biblija. Pritariu šiems žodžiams: ir 
mano karta, ir aš pats asmeniškai augau, 
skaitydamas šią istoriją, iš jos mokiausi 
suvokti lietuvių tautos ir Lietuvos valsty
bės vietą ir svarbą Europoje, pasaulyje. 

Taip pat A. Šapokos „Lietuvos isto
rija“ visiems mums buvo ne tik istorinės 

praeities pažinimo galimybė, bet ir stipri patriotizmo mokykla. Tik
riausiai todėl ši knyga atrodė tokia pavojinga okupantų valdžiai ir to
dėl buvo tokia laukiama ir vertinga tautinio atgimimo metais. 

Džiaugiuosi, kad galėjau asmeniškai prisidėti prie šios knygos iš
leidimo ir sklaidos Lietuvoje 1989aisiais. Džiaugiuosi, kad ši knyga 
reikalinga šiandienos Lietuvai, jau Nepriklausomybėje užaugusiems 
ar augantiems ir bręstantiems žmonėms. 

Dėkoju visiems, kurių rūpesčiu „Šapokos istorija“ vėl leidžiama, ir 
tikiuosi, kad naujasis leidimas ras kelią į skaitytojų protus ir širdis, į 
Lietuvos miestų ir miestelių, namų ir mokyklų bibliotekas.

Linkiu skaitymo malonumo ir įdomių atradimų bei įžvalgų kiek
vienam Adolfo Šapokos „Lietuvos istorijos“ skaitytojui!

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus   

2017 m. 
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A P I E  „ L I ET U V O S  I S TO R I JĄ“

Mūsų visuomenės sąmonėje su Adolfo Šapokos vardu labiausiai 
asocijuojasi populiarioji „Lietuvos istorija“. Iniciatyvą parašyti to
kią istoriją parodė Švietimo ministerija, kurios tuometinis ministras 
buvo gamtininkas profesorius J. Tomkūnas, o viceministras – K. Ma
siliūnas. Mintis, kad reikia kiek stambesnio veikalo apie Lietuvos is
toriją, praeitimi besidominčiai visuomenei nebuvo svetima. 1934 m. 
pavasarį prel. B. Česnys buvo gavęs iš vieno gana mecenatiškai nu
siteikusio klebono konkrečių pasiūlymų  – su Kaune gyvenančiais 
istorikais aptarti, ar jie sutiktų rašyti stambesnę Lietuvos istoriją. Po
sėdyje buvo pareikšta rimtų abejonių, ar iš viso, trūkstant lietuviškų 
tyrinėjimų, galima parašyti ištisą Lietuvos istoriją. Universiteto dės
tytojų ( J. Yčo, I. Jonyno, A. Jonulaičio) publikuoti paskaitų tekstai 
atrodė dar negalintys būti atrama tokiam darbui. 

Vis dėlto viceministro rūpesčiu buvo suburti keli autoriai, pasi
žymėję tam tikrų Lietuvos istorijos laikotarpių tyrinėjimais. Tai  – 
J. Jakštas, Z. Ivinskis, P. Šležas, P. Klimas. Jie atstovavo skirtingoms 
mokykloms ir buvo nevienodų pažiūrų, todėl teksto dalis suderin
ti, metodiškai suvienodinti ir chronologiškai sujungti buvo pavesta 
A. Šapokai. Reikėjo pašalinti skirtingą kai kurių faktų interpretavimą 
ir vienodai padalyti į skyrius bei skyrelius. Pačiam redaktoriui teko 
rašyti didžiąją vadovėlio dalį – nuo Gediminaičių dinastijos pabaigos 
iki nepriklausomos Lietuvos valstybės galo. 

Istorikas Z. Ivinskis teigia, kad nebuvo lengva tokį stambų ir pir
mą darbą, siekiantį plačiai apžvelgti visą Lietuvos istoriją nuo prie
šistorinių laikų iki 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, atlikti „be 
priekaištų“. Dar knygai neišėjus, prof. V. Biržiška atkreipė dėmesį į 
P. Šležo rašytos dalies 477 puslapį, kur buvo kalbama apie Lietuvoje 
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po baudžiavos panaikinimo įvestą savivaldybių formą žemietijas  – 
zemstvas. Iš tikrųjų zemstvos buvo įvestos tik rusiškose gubernijose. 
Lietuva žemietijų nepripažino. Ši klaida pastebėta, lankams tebegu
lint „Šviesos“ spaustuvėje, todėl galėjo būti pataisyta. Redaktoriui 
teko visą lapą perredaguoti ir taip tekstą sutvarkyti, kad tereiktų vie
ną lapą iškirpti ir naują (jau be zemstvų!) įklijuoti. Operacija buvo 
sėkmingai padaryta...* 

XIX amžiaus Lietuvos istorijos tekstą parašė P. Šležas. 1937 m. 
pavasarį keliolikoje „Lietuvos žinių“ numerių autoriaus straipsnius 
kritikavo prof. A. Janulaitis. Kritikos tekstas piršo mintį, jog tokiu 
būdu norima, pasirinkus vieną „auką“, jauniems istorikams parodyti, 
kad jų sumanymas dar nepribrendęs, kad jie neturėtų imtis tokių dar
bų. Vis dėlto A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“ tapo vieninte
liu tokios rūšies darbu nepriklausomoje Lietuvoje. Iki 1956 m., t. y. 
per dvidešimtį metų, kol nepasirodė dr. V. DaugirdaitėsSruogienės 
„Lietuvos istorija“, išleista Čikagoje, kito tokio stambaus istorinio 
veikalo parašyta nebuvo.**

Šiuo metu, esant įvairios istorinės literatūros gausai, pasirinkimo 
galimybės didelės, todėl kai kas linkęs teigti, kad Adolfo Šapokos 
istorija jau pasenusi, nebeaktuali. Ar tai tiesa? Daugelio dėstytojų ir 
kitų kompetentingų žmonių nuomone, A. Šapokos redaguota „Lie
tuvos istorija“ nepasens niekada. 

NU O M O N Ė S

Išeivijos istorikas S. Sužiedėlis apie Adolfo Šapokos „Lietuvos 
istoriją“ rašė: „Tai buvo stambus ir kruopščiai parengtas darbas, pra
lenkęs visus kitus parengtus Lietuvos istorijos vadovėlius. Šapokos 
vardas susietas su tuo vadovėliu ir plačiai išgarsėjęs visoje Lietuvo
je, tebėra minimas ir po daugelio metų. Dažnai gali išgirsti sakant: 

* Ivinskis Z. Adolfo Šapokos darbai Lietuvos istorijos srityje // „Aidai“. 1961. Nr. 6. 
** Taip pat. 
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„Ar skaitei Šapoką? Gal turi Šapoką? Pažiūrėk, gal rasi pas Adolfą 
Šapoką.“ Lietuvos istorija ir Adolfas Šapoka pasidarė tarytum kokie 
sinonimai. Labai daug kas, besitraukdamas iš Lietuvos nuo antrosios 
bolševikų invazijos, paliko visas knygas, o „Šapokos istoriją“ pasiė
mė su savimi lyg paliktos tėvynės dalį. Tai rodė, kiek reikšminga yra 
ne tik sava žemė, bet ir praeitis. Adolfo Šapokos suredaguota „Lie
tuvos istorija“ yra pagrindinė knyga lietuvių tautos praeičiai geriau 
pažinti.“*

1989 m. išėjus naujam A. Šapokos „Lietuvos istorijos“ leidimui 
istorikas Juozas Jurginis, apžvelgdamas šį veikalą, rašė: „Vadovauti 
autorių grupei buvo pavesta A. Šapokai dėl jo tyrinėjimų socialinės, 
politinės ir kultūrinės krypties, ypač plėtojant prof. J. Lappo iškeltą 
mintį, jog nedera Liublino unijos laikyti lietuvių sukurtos valstybės 
laidotuvėmis. Net po jos sudarymo Lietuva nevirto Lenkijos valsty
bės – Žečpospolitos – provincija, o buvo federacijos, sudariusios res
publiką, narė, kurios likimą lėmė vidiniai jungtinės valstybės priešta
ravimai, jos ūkinis ir karinis silpnumas bendraujant su kaimyninėmis 
imperijomis.“

Istorikas Gediminas Jankus, kalbėdamas apie Adolfo Šapokos 
„Lietuvos istoriją“, prisipažįsta: „Mano kartai, augusiai po „tautų 
tėvelio“ mirties, buvo bene pagrindinis šaltinis, iš kurio sėmėmės ti
krų, kruopščiai surinktų faktų apie senovės Lietuvą, nepriklausomy
bės kovas, tarpukarį. Perrašinėdavome šio fundamentalaus veikalo 
ištraukas, dalindavomės nuorašais tik patikimų draugų būreliuose. 
Nauja šviesa A. Šapokos darbai nušvito ir vėliau, garsiausiais „sta
gnacijos“ metais, tuometinio Vilniaus universiteto Kauno vakarinio 
fakulteto dėstytojo R. Marčėno paskaitose. Jis dažnai cituodavo 
A.  Šapokos veikalų ištraukas, akcentuodamas gausius, patikimus 
faktus, jų objektyvumą. Išties, garsioji Adolfo Šapokos frazė, jog 
„Lietuvos istoriją rašė svetimi ir atėjo laikas pačių parašytoje istori
joje apvalyti kaimynų simpatijas ir antipatijas“, tuo metu skambėjo 

* Šapoka A. „Senasis Vilnius“. Torontas, 1962, 284 psl. 
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itin aktualiai, žadino tautinę savimonę, skatino gilintis į intymius 
istorijos faktus.“* 

Utenos dekanas Petras Adamonis sakė, kad A. Šapokos „Lietuvos 
istorija“ buvo ta jo bibliotekos knyga, kurią okupacijos metais labiau
siai skaitė jaunimas: „Ėjo iš rankų į rankas, nors jos skaitymas buvo 
griežčiausiai uždraustas.“

Istorijos mokslų daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto Isto
rijos fakulteto dekanė V. Kniūraitė teigia, jog Adolfas Šapoka būtų 
palikęs neišdildomą pėdsaką net ir tada, jeigu po „Lietuvos istorijos“ 
pasirodymo nebūtų parašęs nė vienos eilutės – tokia neišmatuojama 
šios knygos reikšmė. 

Profesorius habil. dr. Antanas Tyla rašo: „Adolfas Šapoka buvo 
vienas iš nedaugelio per pirmuosius 22 nepriklausomybės metus Vy
tauto Didžiojo universitetą baigusių istorikų profesionalų. Darbštu
mas ir rimtas požiūris į profesiją, sugebėjimas apibendrinti šimtmečių 
tradicijomis apipintą, kitų šalių istorikų sukurtą Lietuvos istoriogra
fiją, prisidėjimas prie mokslo tiriamojo darbo, mokslinės pedagogi
nės veiklos Vytauto Didžiojo universitete lėmė labai ryškią jo vietą 
jaunoje lietuvių istoriografijoje. Be Adolfo Šapokos darbų mes nega
lime įsivaizduoti lietuvių istoriografijos.“**

FA K TA I

Pirmasis Adolfo Šapokos redaguotos „Lietuvos istorijos“ leidimas 
1936 metais išėjo 17 500 egz. tiražu. Tai buvo rekordinis Lietuvoje iš
leistos knygos tiražas. Tokiais tiražais buvo leidžiamos tik maldakny
gės. Todėl „Lietuvos istorija“ ne tik plačiai pasklido mokyklose, bet 
ir buvo skaitoma visos lietuvių tautos. Išeivijoje ši knyga buvo pakar
totinai išleista tris kartus. Lietuvoje per visą sovietinės okupacijos lai
kotarpį ji buvo žinoma ir skaitoma, žadino tautinę savimonę, skatino 

* Jankus G. Objektyvus valstybinės savimonės gynėjas // „Diena“. 1996 02 10.
** Tyla A. Be Adolfo Šapokos darbų negalime įsivaizduoti lietuvių istoriografijos // 
„Lietuvos aidas“. 1996. Nr. 31. 



gilintis į nutylimus istorijos faktus. Prasidėjus tautiniam atgimimui, 
Adolfo Šapokos „Lietuvos istoriją“ ėmė publikuoti „Kultūros barai“. 
Didžiulis žurnalo tiražas buvo labai greitai išperkamas. 1990 metais 
Adolfo Šapokos „Lietuvos istorija“ buvo išleista 100 000 egz. tiražu. 
Tuoj pat 155 000 egz. tiražu išėjo pakartotinis leidimas. Prie to daug 
prisidėjo ir jo ekscelencija Valdas Adamkus. 

Birutė Kairienė, 
„Istoriko Adolfo Šapokos gyvenimas ir veikla“, 

2002 m. 
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A P I E  A D O L FĄ  Š A P O K Ą

Iš sūnėno Algirdo Šapokos prisiminimų

Nors ir skaudi ji teko, bet vis tiek malonu prisiminti vaikystę. 
Tai buvo antra trečiojo dešimtmečio pusė. Mūsų šeima gyveno 

Panevėžio apskrity, Šeduvos girininkijoje. Tėvelis Jonas Šapoka dirbo 
girininku, mama Vincė Šapokienė mokytojavo. Buvo dar ir senelis 
Juozas Šapoka. Jis jau turėjo per aštuoniasdešimt metų. Na, ir mes, 
trys dar maži vaikai. Mūsų senelis anksčiau gyveno prie Utenos, Gry
belių kaime, tiksliau sakant, vienkiemy. Senelis turėjo 12 hektarų že
mės, nelabai geros, bet jeigu žemę mylėsi, ji skolinga nelieka. Šapokų 
šeima pagal tuos laikus buvo nedidelė: žmona, duktė Ona bei sūnūs 
Jonas ir Adolfas. 

Juozas Šapoka, Vincė Šapokienė, broliai Adolfas (stovi) ir Jonas (sėdi). 
Apie 1928–1929 metus 

(nuotrauka iš asmeninio Algirdo Šapokos albumo).
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Į V E DA M O J I  DA L I S

1. Tautos istorija ir jos mokymosi tikslas

Istorija yra praeities mokslas. Ji parodo, kaip žmonija gyveno se
niau ir kuriuo būdu sukūrė dabartines savo gyvenimo formas. Tad 
istorija yra kartu ir dabarties mokslas. Parodydama, kaip susidarė da
bartiniai kultūriniai, socialiniai ir politiniai santykiai, ji padeda ne tik 
juos suprasti ir įvertinti, bet ir šiek tiek numatyti, kaip gyvenimas plis 
toliau. Taigi iš jos galima pasimokyti ir ateities.

Yra bendroji žmonijos istorija ir atskirųjų tautų istorijos. Bendroji 
žmonijos istorija nagrinėja visos žmonijos kultūros raidą, tautų is
torijos vaizduoja atskirų tautų praeitį. Vaizduodamas tautos praeitį, 
istorijos mokslas rodo, kad dabartinis jos gyvenimas ne atsitiktinis, 
bet ištisus amžius ėjusios raidos vaisius. Žmonių būdas, papročiai, 
pažiūros į įvairius visuomeninius reiškinius priklauso nuo tų aplin
kybių, kuriomis tenka tautai gyventi. Todėl kiekvienos tautos būdas 
yra savotiškas. Istorija ir padeda suprasti savotiškąsias tautų savybes.

Mūsų tauta turi dabar daug įvairių – kultūrinių, socialinių, poli
tinių ir tautinių – problemų, kurių visų šaknys glūdi praeityje. Todėl 
Lietuvos ir lietuvių tautos istorija turi parodyti senąją Lietuvos pra
eitį, turi išaiškinti, kaip susidarė dabartinės mūsų gyvenimo aplinky
bės, kaip atsirado visos dabar sprendžiamos problemos. Žodžiu, pa
rodžiusi tautos praeities gyvenimo kelią, istorija turi padėti suprasti 
ir dabartį.

2. Šaltiniai mūsų praeičiai pažinti

Tikrąją tautos praeitį nelengva susekti. Istorijos mokslas tam da
lykui turi naudotis įvairiausiais šaltiniais. Geriausias istorijos šaltinis 
yra likę s en o v i n i a i  r a š ta i .
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Rašto paminklai Lietuvoje gana vėlyvi, nes senų senovėje lietu
viai savo gyvenime apsieidavo be rašto. Pačių pirmųjų rašytinių žinių 
apie lietuvius duoda svetimšaliai, kuriems tekdavo susidurti su lietu
viais, – būtent skandinavai, vokiečiai, lenkai ir rusai. Šitų istorinių 
žinių randame jų kr o n i ko s e , arba m e tr a š č i u o s e . Tai yra savotiš
kos senųjų laikų istorinės knygos. Pačioje Lietuvoje metraščių prade
da rastis tik XV a. pradžioje.

Bet kronikų ir metraščių duodamos žinios yra ne visos ir netiks
lios. Dažnai jų rašytojai papasakoja įvykius tendencingai, iškeldami 
savo artimuosius ir pažemindami nekenčiamuosius. Be to, dažnai 
tokie rašytojai, neturėdami tikslių žinių, daug ką iškraipo. Tiksliai 
jie aprašo tik tuos įvykius, kurie vyko patiems kronikų autoriams be
gyvenant, o apie anksčiau buvusius pripasakoja visokių pasakų. Apie 
kurį nors laikotarpį neturėdami žinių, jie prasimano visokių spėlio
jimų. Istorikai, norėdami atitaisyti jų prasimanymus ir klaidas, nau
dojasi d o kum enta i s ,  kurie negali būti tendencingi, nes jie būdavo 
rašomi kokiam nors reikalui.

Lietuvoje iki Jogailos ir Vytauto laikų net didžiojo kunigaikščio 
dvare nėra buvę kanceliarijų, todėl tėra atsitiktinai išlikusių to meto 
raštų. Iš jų paminėtini kunigaikščių susirašinėjimai su užsieniu (jų ir 
jiems rašyti laiškai), sutartys su užsieniu, o nuo XIV a. pabaigos jau 
pradeda rastis įvairių vidaus dokumentų: apdovanojimų, privilegijų, 
valdovų įsakymų, pranešimų iš provincijų ir t. t. Vėliau tokių raštų vis 
daugėja. Nuo XV a. vidurio didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje jau 
vedamos siunčiamųjų ir gaunamųjų raštų knygos, saugomi jų nuora
šai. Taigi susidarė tokių dokumentų a r c hy va s ,  žinomas L i e t uvo s 
m e tr i ko s  vardu, kurs išliko iki mūsų laikų. Nuo XV amžiaus kan
celiarijų ir raštų saugomųjų įstaigų, arba archyvų, jau pradeda rastis 
ir vyskupijose, prie bažnyčių, o vėliau – teismuose, kitose valstybės 
įstaigose ir bajorų dvaruose.

Be reikalinių raštų, istorijos mokslui dar labai svarbi senovės ko 
r e sp o n d en c i j a  ( l a i š k a i ) . Daug ką apie senovės žmonių gyveni
mą pasako likę į s tat y ma i , atskirų į v y ki ų  ap r a š y ma i  ir veikėjų 
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at s i m i n i ma i . Tiesa, atsiminimų autoriai dažnai įvykius aprašo su
bjektyviai ir tendencingai, todėl, norint susekti tiesą, reikia juos lygin
ti savitarpy arba su dokumentais. Be to, nuo XVI a. spaudoje pradeda 
rastis a t s ki r ų  p o l em i n i ų  b r o š i ūr ų , o nuo XVIII a. vidurio jau 
pasirodo ir l a i kr a š č i ų , kuriuose suminimi visi svarbiausi įvykiai.

Dar labai didelę reikšmę istorikams turi įvairių svarbesnių įvykių 
aprašymai, pvz., s e i mų  d i en o r a š č i a i ,  d er y b ų  p r o t o ko l a i , 
dvarų inventoriaus sąrašai, sąskaitos, mokesčių knygos, muitinių 
knygos ir t. t. Pagaliau dar vienas neretas rašytinis šaltinis yra įvairūs 
u ž r a š a i  ant pastatų, paminklų, kapų ir t. t.

Visais šitais šaltiniais naudojasi istorikai. Bet labai dažnai dar ir 
tų šaltinių esti per maža. Pasitaiko klausimų, į kuriuos negali atsakyti 
nė vienas rašytinis šaltinis. Tada istorikai griebiasi įvairių nerašytinių 
m e d ž i a g i n ė s  i r  d va s i n ė s  ku l t ūr o s  p a l a i kų .

Medžiaginės kultūros palaikai yra išlikę įvairūs senovės žmonių 
naudoti daiktai, įrankiai, ginklai, pastatai (pvz., pilys ir piliakalniai), 
kapai ir t.  t. Visais tais daiktais rūpinasi specialus senienų mokslas, 
kurs vadinasi a r c h e o l o g i j a . Archeologiniai radiniai (iškasenos) 
rodo, kaip žmogaus kadaise gyventa, kaip jo gintasi nuo priešų, su ku
riais kraštais turėta prekybinių ir kitokių santykių; laidojimo būdas, 
kapų įrengimas ir juose randami daiktai rodo net ano meto žmogaus 
pažiūras į pomirtinį gyvenimą. Taigi archeologinės liekanos papildo 
istorines žinias, randamas raštuose.

Tie laikai, kurie paliko rašto paminklų, vadinasi i s t o r i n i a i s 
l a i k a i s . Tačiau yra laikų, kurie nepaliko jokių rašytinių liudijimų 
apie žmonių gyvenimą. Tai p r i e š i s t o r i n i a i  l a i k a i . Priešistori
nių laikų pagrindinis šaltinis ir yra archeologų randamos ir tiriamos 
senienos, arba medžiaginės kultūros palaikai.

Dvasinės kultūros palaikai yra kalba, žodinė kūryba ir įvairūs pa
pročiai bei apeigos. K a l b a  yra taip pat gana svarbus istorijos šaltinis. 
Joje atsispindi tautų savitarpio santykiai. Pavyzdžiui, jei mes, netu
rėdami kurio nors savo žodžio, vartojame svetimą, tai reikia manyti, 
jog ir jo žymimą daiktą būsime gavę iš svetimos tautos. Ir priešingai, 
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jei svetima tauta kurį daiktą vadina lietuvišku vardu, tai ir tą daiktą 
ji bus pasiskolinusi iš lietuvių. Jei kelios tautos keletą daiktų vadina 
vienos kilmės žodžiu, tai iš to daroma išvada, kad tų tautų kada nors 
būta vienos tautos ir kad su tais daiktais jų susipažinta dar draugėj 
tebegyvenant. Tikras išvadas čia, žinoma, gali daryti tik k a l b o t y
r o s  specialistai. Jie labai daug padeda istorijai, nustatydami, be to, iš 
kurios kalbos yra kilę vietovardžiai. Jei, pvz., kuriose srityse nuo senų 
laikų daugybė vietovardžių yra lietuviški, tai aišku, kad ten gyventa 
lietuvių, nors dabar jų ten ir nebebūtų. Taigi geografiniai vardai, ku
rių, kaip pastebėta, nepakeičia nė naujieji krašto gyventojai, yra labai 
geras krašto praeities liudininkas.

Nemažas istorinis šaltinis dar yra žodinė kūryba, arba tautosaka 
(folkloras), t.  y. padavimai, dainos, pasakos, burtai, prietarai ir t.  t. 
Tiesa, eidami iš kartos į kartą, tautosakos kūriniai labai kinta (pvz., 
juose keičiami vardai) ir taip nutolsta nuo istorinės tikrovės. Tačiau 
kritiškasai tautosakos tyrinėjimo metodas gali surasti istorinės tiesos 
pagrindą ir tautosakoje. Todėl istorikai naudojasi įvairiais tautosa
kos kūriniais. Kai ką paaiškina ir tautoje likusios apeigos, papročiai 
ir prietarai. Mat ir juos pagimdė tam tikros gyvenimo sąlygos, tam 
tikri įsitikinimai, tad ir jie yra senovės liudytojai. Reikia tik mokėti 
juos suprasti.

Kaip matome, istorikų naudojami šaltiniai yra labai įvairūs; jiems 
tenka naudotis net ir kitų mokslų – archeologijos, kalbotyros ir t. t. – 
duomenimis.

3. Mūsų istorijos šaltinių rinkiniai

Istorijos mokslo naudojamos medžiagos yra labai daug ir įvairios. 
Kad būtų visiems istorikams prieinama, jau iš seno ji visa grupuojama 
ir saugojama tam tikrose įstaigose. Pagal šaltinių rūšis yra steigiamos 
ir jų saugomosios įstaigos: atskirai renkami ir saugomi rašytiniai pa
minklai, atskirai medžiaginės kultūros paminklai, atskirai dvasinės 
kultūros palaikai.
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Rašytiniai šaltiniai saugomi ir tvarkomi tam tikrose įstaigose, 
vadinamose a r c hy va i s . Lietuvos istorijai svarbiausias yra buvusios 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos archyvas. Lietuvos archyvas buvo 
pradėtas organizuoti Algirdo laikais. Iš pradžių jis buvo valstybės 
ižde. Jame buvo saugomos įvairios sutartys su užsienio valstybėmis ir 
kiti svarbūs dokumentai. D. kunigaikščio Kazimiero laikais archyvą 
jau laikė ir kunigaikščio kanceliarijoje. Iš pradžių čia buvo saugomi tik 
valdovo dovanojimų raštai, o vėliau tam tikrose knygose buvo surašo
mi ne tik dovanojimai, bet ir teismų sprendimai, seimų nutarimai ir 
kiti valdžios aktai. Šitos nuorašų knygos buvo vadinamos Me tr i k a . 
Visas susidaręs archyvas vadinamas L i e t uvo s  m e tr i k a . Į tą archy
vą buvo kraunama medžiaga iki pat nepriklausomybės galo. Lietuvą 
užėmus rusams, jis buvo išvežtas į Rusiją ir dabar yra Maskvoje.

Be šito Metrikos archyvo, senojoje Lietuvos valstybėje buvo dar 
t e i smų  a r c hy v ų , kuriuose buvo saugomos ne tik teismų bylos, bet 
ir visokių sutarčių, testamentų ir kitokių piliečių dokumentų nuora
šai. Mat tada nebuvo notarų, ir visoki aktai, kad gautų juridinę galią, 
turėjo būti įrašyti į teismų knygas. Kol buvo gyva valstybė, visi tie ar
chyvai buvo teismuose; Lietuvą užėmus rusams, jie buvo suvežti į Vil
nių. Iš jų sudarytas vadinamasis C entr i n i s  V i l n i au s  a r c hy va s , 
kurs tebėr ir dabar. Be to, iš senovės dar yra likusių m i e s t ų  a r c hy
v ų , kur buvo saugomi miestų valdybų (magistratų) raštai. Pagaliau 
labai daug visokių dokumentų yra prie b a ž ny č i ų ,  v i enu o l y nu o 
s e  ir senuose d va r u o s e . Nemaža dokumentų ir šiaip senų raštų yra 
privačių asmenų rankose. Dabar visi tie dokumentai renkami ir sau
gomi mūsų valstybės archyve, nes tik kartu su kitais dokumentais jie 
gali turėti didelę reikšmę, tuo tarpu kiekvienas skyrium dažnai mums 
nieko nepasako.

Rusams valdant taip pat buvo atsiradusių archyvų; svarbiausi iš 
jų dabar yra Vilniuje. Juose surinkti Vilniuje buvusių rusų valdžios 
įstaigų dokumentai. Buvusios Kauno gubernijos įstaigų archyvai 
dabar saugomi Kaune, vadinamajame C entr i n i a m e  va l s t y b ė s 
a r c hy ve . Iš kitų dabar Kaune esančių archyvų paminėtini dar A r
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ki v y s kup i j o s ,  K aun o  m i e s t o  ir įvairių va l d ž i o s  į s ta i g ų 
a r c hy va i .

Be archyvų, labai daug medžiagos dar saugoma prie didžiųjų b i 
b l i o t e kų , kurios visos turi ir r a n kr a š č i ų  s ky r i ų . Į dabartines 
bibliotekas pakliūva senovės kultūrinių įstaigų (pvz., vienuolynų, 
mokyklų) ir privačių asmenų bibliotekos, kuriose rankraščiai buvo 
saugomi nuo senovės. Tuo būdu bibliotekose atsidūrė daugumas 
kr o n i kų ,  m e tr a š č i ų ,  a t s i m i n i mų  ir k. senų ir retų rankraš
čių. Bet bibliotekose esti nemaža ir šiaip dokumentų, ypač originalų, 
kurie surenkami iš privačių asmenų. Toksai rankraščių skyrius yra ir 
mūsų Vy taut o  D.  un i ver s i t e t o  b i b l i o t e ko j .

Svetimų kraštų archyvai. Nė viena tauta neturi visos savo isto
rinės medžiagos savam krašte. Daug tos medžiagos visada esti sau
goma kitų kraštų archyvuose ir bibliotekose: dalis jos ten atsiduria 
karo metu, o kita susidaro ten savaime, valstybėms bendraujant. Ir 
Lietuvos istorijos medžiagos didelė dalis yra svetur. Pvz., dalis jos per 
karus buvo išvežta į Švediją; Rusija daug jos išvežė, užėmusi Lietuvą; 
unijos laikais nemaža jos pateko į Lenkiją, o vėlesniais laikais daug 
medžiagos ten išvežė sulenkėję mūsų dvarininkai. Pagaliau tų pačių 
dvarininkų nemaža jos išvežta į Prancūziją, Italiją ir Vokietiją.

Mums itin svarbūs archyvai tų kraštų, kurie praeityje turėjo san
tykių su Lietuva. Čia visų pirma reikia paminėti R u s i j o s  archyvus, 
kuriuose yra daug medžiagos ne tik išvežtos iš Lietuvos (pvz., Lie
tuvos metrika), bet ir susidariusios vietoje, nes šis kraštas, Lietuvos 
kaimynas, visada turėjo su Lietuva daug visokių santykių. Nuo se
niausių laikų Lietuva labai daug turėjo įvairių santykių ir su vokiečių 
ordinais, o vėliau – su vad. Prūsais, todėl labai daug medžiagos yra 
K a r a l i au č i au s ,  D a n c i g o  i r  B er l y n o  archyvuose. Taip pat 
nuo senų laikų Lietuvos valstybė turėjo daug reikalų su popiežium, 
todėl nemaža medžiagos yra ir Vat i k a n o  a r c hy ve  (iš tų laikų, 
kai buvo rūpinamasi Lietuvos krikštu, o vėliau – Lietuvos Bažnyčios 
organizavimu). Bet daugiausia medžiagos yra Lenkijoje, Va r š uvo s 
i r  Kr o kuvo s  archyvuose; ypač jos gausu iš tų amžių, kai Lietuva 
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gyveno susirišusi, o vėliau unijoje su Lenkija. Be to, sulenkėję mūsų 
dvarininkai čia perkėlė savo šeimų dokumentus.

Istorinių šaltinių spausdinimas. Archyvuose esantys svarbiau
si šaltiniai, kad būtų lengvai prieinami istorikams, dabar specialiai 
spausdinami. Atskirais leidiniais i š sp au s d i nt i  i r  L i e t uvo s  i s 
t o r i j o s  š a l t i n i a i : kronikos su metraščiais, daugybė dokumentų, 
atsiminimų ir t. t. Tik, deja, lig šiol viską spausdino svetimieji, kurie, 
turėdami savo tikslų, dažnai tendencingai parinkdavo šaltinius. Tik 
dabar nepriklausomoje Lietuvoje jau patys lietuviai pradeda spaus
dinti mūsų istorijos šaltinius. Bet ne prie visų šaltinių (ypač Lenkijoj 
ir Rusijoj) dar galima prieiti.

Senienos. Tiek renkami ir saugomi istoriniai rašto paminklai, 
tiek saugomi ir archeologų surenkami medžiaginės kultūros palaikai. 
Jie aprašomi, sugrupuojami ir laikomi specialiuose mu z i e j u o s e .

Mūsų krašto senienos irgi išblaškytos po viso pasaulio muziejus, 
bet ypač daug jų yra Lenkijoj, Rusijoj ir Vokietijoj. Lietuvoje dabar 
kuriamas centrinis Vy taut o  D i d ž i o j o  mu z i e j u s  Kaune. Nema

Vytauto Didžiojo muziejus.
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ža muziejų yra ir provincijoj (Klaipėdoj, Šiauliuose, Panevėžy, Tel
šiuose, Kėdainiuose, Biržuose ir kitur).

Dvasinės kultūros palaikai, arba tautosaka, taip pat yra renkama, 
rūšiuojama ir spausdinama. Spausdinami padavimai, dainos, pasakos, 
priežodžiai bei patarlės, papročių ir apeigų aprašymai ir t. t. Visa tai 
svarbu daugeliui kitų mokslų, bet tuo pasinaudoja ir istorikai. Pas 
mus tą darbą dabar tvarko Taut o s a ko s  ta r y b a  i r  Taut o s a ko s 
a r c hy va s .

4. Lietuvos istorijos mokslas

Pirmieji Lietuvos istoriją pradėjo moksliškai tyrinėti svetimša
liai – rusai, lenkai ir vokiečiai. Jiems, žinoma, pirmiausia rūpėjo savo 
tikslai, o ne istorinė tiesa. Todėl jų sukurtas Lietuvos istorijos moks
las buvo tendencingas. Tos tendencijos Lietuvos istorijoje pradėtos 
valyti tik pastaraisiais laikais, kai ją pradėjo tyrinėti patys lietuviai.

Seniausieji Lietuvos istorijos raštai prasideda Vytauto laikais. 
Tai pirmosios Lietuvos kronikos. 
XVI a. viduryje atsiranda daugybė 
tokių kronikų. Keletas jų pateikia 
net ištisą Lietuvos istorijos apž
valgą. Pirmosios jų buvo rašomos 
ta pačia gudų kalba, kuria buvo 
rašomi visi vidaus reikalų raštai. 
XVI a. gale (1582 m.) pasirodo 
pirmoji spausdinta Lietuvos isto
rija, lenkiškai parašyta (Žemaičių 
vyskupo Merkelio Giedraičio glo
bojamojo) lenko S t r i k a u s k i o . 
Antroje XVI a. pusėje kaunietis 
jėzuitas A. V i j ū k a s  K o j e l a 
v i č i u s  parašė lotyniškai Lietu
vos istoriją  – „Historia Lituana“ 

Motiejus Strikauskis. 1548–1582 m. 
(Raižinys, pridėtas prie jo „Kronikos“ 

1582 m. leidimo.)
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(2 t.). Tas darbas ir buvo paskutinis 
veikalas nepriklausomojo gyveni
mo laikais. Toliau Lietuvos istoriją 
tyrinėja tik XIX a. pradžioje Vil
niaus universiteto profesoriai ir jo 
auklėtiniai. Daugumas jų rašo len
kiškai, bet jie išleidžia ir pirmuo
sius veikalus, rašytus lietuviškai. 
Tai buvo darbai Vilniaus universi
teto auklėtinio S. Daukanto, kuris 
parašė net kelis Lietuvos istorijos 
veikalus („Darbus senovės lietuvių 
ir žemaičių“, „Būdą senovės lie
tuvių“, „Lietuvos istoriją“  – 2 t.). 
O vysk. Va l a n č i u s  parašo Že
maičių vyskupystės istoriją (2 t.). 
Iš šito periodo Lietuvos istorikų, 
rašiusių lenkiškai, reikia paminėti 
Lydos bajorą T. No r b u t ą , kuris 
nuo 1835 iki 1841 m. išspausdino 
didžiulį 9 tomų veikalą, pavadintą 
„Lietuvių tautos istorija“. Jis buvo 
inžinierius, o ne istorikas, todėl jo 
veikalas nepasižymi moksliškumu.

Kai 1832 m. rusų valdžia užda
rė Vilniaus universitetą, jo sukeltas 
susidomėjimas Lietuvos praeitimi 
dar kurį laiką išliko. Tą darbą tęsė 
Vilniuje susibūrę uždaryto univer
siteto auklėtiniai ir kiti šviesesni 
Lietuvos bajorai. Bet apie XIX a. 
vidurį, ypač po antrojo lenkmečio 
(1863 m.), kai rusų valdžia išdraskė 

A. Vijūko-Kojelavičiaus „Lietuvos 
istorijos“ I d. viršelio lapas. 
(Istorija spausdinta 1650 m. 

Dancige.)

Teodoras Norbutas (1784–1864 m.).



visus Lietuvos bajorų kultūros židinius, tas darbas buvo apleistas. Lie
tuvos istorijos tyrinėjimas perėjo į rusų ir lenkų rankas.

Rusai domėjosi Lietuvos istorija dėl savo politikos tikslų. Jiems 
rūpėjo įrodyti, kad senovės Didžioji Lietuvos Kunigaikštija, kuriai 
priklausė didžiuliai rusų žemių plotai, buvusi veikiama rusiškos kul
tūros ar net visai rusiška valstybė, kad ji tik iš vardo tebuvusi lietuviš
ka, todėl ir istorijoje jie ieškojo argumentų šitai savo tezei paremti.

Lenkai ėmė rūpintis Lietuvos istorija, norėdami sugriauti rusų 
tezes ir įrodyti, kad Lietuva buvusi jų kultūros veikiama, kad ji suda
riusi su Lenkija vieną valstybę ir kad jos visuomenė buvusi lenkiška. 
Tiesa, lenkiškai buvo rašomi Lietuvos istorijos veikalai ir anksčiau, 
t. y. Vilniaus universiteto laikais, bet tada rašė daugiausia iš Lietuvos 
kilę bajorai, kurie nors ir kalbėjo lenkiškai, tačiau labai mylėjo savo 
kraštą ir didžiavosi jo garsia praeitim, todėl stengėsi parodyti didingą 
savo krašto praeitį. O naujiesiems lenkų istorikams labiausiai rūpėjo 
išgarbinti kultūrinę Lenkijos misiją, įrodyti, kad lenkai apšvietę „bar
barus“ pagonis lietuvius.

Vokiečiai ėmė Lietuvos istoriją tyrinėti vėl savais tikslais. Jie Lie
tuvos pasieny atsirado kaip atėjūnai, nukariavę lietuvių gimines. To
dėl jų istorikai stengėsi iškelti savo tautos nuopelnus ir pateisinti tų 
žemių užgrobimą. Dabar vokiečiai net stengiasi įrodyti, kad jie turį 
istorinių teisių visam Pabaltijy, o ypač Lietuvai grįžusiam Klaipėdos 
krašte.

Dabartinė Lietuvos istorijos būklė. Lig šiol, kaip matėm, Lietu
vos istoriją rašė svetimieji, kiekvieni vis savo tikslais: rusai stengėsi 
įrodyti, kad Lietuva buvusi rusiška, lenkai – kad ji buvusi lenkiška, o 
vokiečiai norėjo įrodyti, kad jų užgrobtos žemės priklausančios jiems 
teisėtai ir kad jie turį teisių net į didesnius plotus. Taigi niekas nesirū
pino pačiais lietuviais. Todėl dabar lietuvių istorikams tenka iš nau
jo pervertinti visus tuos svetimtaučių darbus ir parodyti tokią savo 
tautos praeitį, kokia ji tikrai yra buvusi. Šis darbas pradėtas dar visai 
neseniai, ir dar nedaug jo tenudirbta, ne viskas dar išaiškinta. Todėl 
turės dar kisti supratimas ir pažiūra į daugelį mūsų praeities klausimų.
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P I R M O J I  DA L I S

Priešistorinis laikotarpis

1. Pabaltijo ir Lietuvos žemės  
paviršiaus susiformavimas

Žemė, kaip žinome, iš pradžių buvusi žėrinti ugninė masė. Ilgai
niui, atiduodama šilimą šaltai erdvei, ji vėso ir klojosi pluta. Žemės 
pluta, nors labai jau sustorėjusi, bet ir dabar dar vietomis smunka arba 
kyla aukštyn, raukšlėjasi. Seniau tas atsitikdavo dar dažniau. Nuo to 
priklausė jūros kaitaliojimasis su sausuma, kitaip sakant, jūros ir sau
sumos svyravimai. Antai Lietuvos paviršiaus žemės plutai svyruojant, 
t. y. iškylant ir nusileidžiant, jūra su sausuma čia kaitaliojasi net kelis 
kartus. Dabartinė mūsų krašto sausuma yra atsiradusi tik po 6 jūros 
periodų. Jos amžius, skaitant metais, bus jau milijoninis.

Bet per pastaruosius 800 000 metų mūsų ir didelės Europos dalies 
paviršių dar labai pakeitė l e d y na i . Anksčiau mūsų kraštuose kli
matas buvo šiltesnis, ir čia augo šiltųjų kraštų augalai. Bet vėliau dėl 
tam tikrų priežasčių klimatas ėmė šalti, ir nuo gausių vandens kritu
lių Skandinavijoje ėmė augti didžiulis ledynas, kurio storis siekė net 
2 km. Amžiams bėgant, jis vis didėjo ir, slinkdamas į pietus, apėmė 
visą šiaurės ir vidurio Europą. Vėliau, po kelių dešimčių tūkstančių 
metų, klimatas vėl atšilo, ledynai ištirpo, atsirado augalų ir gyvulių, 
bet paskui šaltis pasikartojo iš naujo. Iš viso Europoje yra buvę net 
keturi tokie ledynų laikotarpiai, bet pas mus, Lietuvoje, ir visam Pa
baltijy tėra buvę vos du.

Mūsų krašto paviršių galutinai suformavo tie ledynai. Pirmiausia 
ledynas atslinkdamas išvagojo ir išrausė paviršių, paskui tirpdamas 
jis apklojo žemę iš visur suneštomis nuosėdomis ir pagaliau žemės 
paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo. Dabartinę iš
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vaizdą kraštui davė antrasis ledynas. Tuomet ištirpęs ledyno vanduo 
tekėdamas išrausė didžiules vagas, kurios dabar mums atrodo slėniai, 
sudarė dabartines mūsų upių vagas, o kai kuriose ledyno išgraužtose 
daubose, neprasimušęs srovėmis, vanduo sudarė gilius ežerus.

Lietuvoje ledyno storis buvo apie 150 metrų. Kadangi ledynai tir
po ne vienu laiku, o palengva iš pietų į šiaurę, tai paskučiausiai iš ledo 
išsivadavo žemaičių kraštas. Ledyno vanduo tuo tarpu tekėjo į Vyslos 
ir Dniepro baseinus. Nemuno žemupys tebebuvo po ledais, žemutinė 
jo vaga susidarė vėliau. Bet ir jai susidarius rytų Lietuvos vandenys 
dar ilgai tekėjo senosiomis vagomis. Kai ledynas dar tebebuvo apklo
jęs Žemaičius, jo pakraštyje, apie Kauną, buvo daugybė susitelkusių 
vandenų. Iš čia dabartine Nemuno vidurupio vaga vanduo tekėjo 
priešingai šiandieninei Nemuno tėkmei – į pietus. Kita srovė tekėjo 
dabartine Neries vaga, irgi priešingai šiandieninei jos tėkmei, taigi – 
į rytus. Ten šis vanduo susiliedavo su dabartiniu Merkiu, kuris tada 
buvo didžiausia vandens nutekėjimo vaga. Į jį taip pat patekdavo ir 
ta srovė, kuri tekėjo į pietus dabartine Nemuno vidurupio vaga. Vi
sas tas vanduo patekdavo į Bugą, o juo – į Vyslą. Ledams pasitraukus 
toliau į šiaurę, atsirado dabartinė žemutinio Nemuno vaga. Kadangi 
iš minėtų Kauno apylinkėje buvusių vandenų šita vaga pasiekti jūrą 
buvo daug arčiau, tai srovė čia buvo daug greitesnė ir vis didėjanti, o į 
pietus ir į rytus tekančios srovės silpo. Pagaliau vanduo tiek nuslūgo, 
kad takoskyra, skyrusi tekančias iš čia į rytus ir į vakarus upes, buvo 
prarausta. Tada pakeitė savo tėkmę Neris. Jos ryšys su Merkiu nu
trūko. Po kiek laiko dabartinis Nemuno vidurupis pralaužė Alytaus 
aukštumą ir, pakeitęs tėkmės linkmę, kartu su Merkio vandenim pri
sijungė prie Nemuno žemupio, tekančio į vakarus. Dabartinis Nemu
no aukštupys tada tebetekėjo į Dniepro baseiną, bet, pralaužęs Gar
dino aukštumą, ir jis pasuko į šiaurę Kauno link. Taip susiformavo 
dabartinės centrinės Lietuvos vandenų vagos. Beje, Nemuno žiotys 
tuomet buvo labai plačios, o jūra ilgą laiką buvo daug arčiau: ji siekė 
net dabartinę Tilžę ir Jūros upę.
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2. Žmogaus atsiradimas ir  
seniausioji Lietuvos krašto kultūra

Pabaltijy dar prieš ledynų laikotarpį buvo labai šiltas klimatas. 
Čia vešėjo amžinai žaliuojantys augalai ir gyveno keisčiausi didžiu
liai gyviai. Jūros pakrašty ir dideliam dabartinės jūros plote, kur tada 
buvo sausuma, augo ypatingos veislės pušų ir eglių, iš kurių gausingų 
sakų ilgainiui susidarė mūsų gintaras. Tarpledyniniame laikotarpy
je čia buvo ir didžiųjų mamutų. Kitur Europoje kartu su mamutais 
tarpledyniniais laikotarpiais gyveno ir žmogus, kurs tada naudojo 
prastai apdoroto akmens įrankius. Todėl tas laikotarpis vadinamas 
s en e sn i o j o  a km en s  a m ž i au s  ( p a l e o l i t o)  l a i ko ta r p i u . 
Lietuvoje jokių šitos kultūros palaikų nesurasta, todėl negalima teig
ti, kad tuo laiku čia gyveno žmogus. Tačiau jis galėjo ir gyventi: jo 
kultūros palaikus galėjo sunaikinti užslinkę ledynai. Lig šiol taip pat 
nėra surasta jokių žmogaus gyvenimo palaikų ir iš pirmojo periodo 
po ledynų, kai mūsų kraštų augalai ir gyvuliai buvo panašūs į dabar
tinio Ledynuotojo vandenyno sričių tundros gamtą. Pirmieji žmonės 
mūsų krašte jau neabejotinai gyveno v i d ur i n i o  a km en s  a m
ž i au s  ( m e z o l i t o)  laikotarpiu, kuris tęsėsi maždaug nuo 10 000 
iki 3 000 m. pr. Kristų. Klimatas tuomet jau buvo panašus į dabarti
nį. Šio periodo Lietuvos gyventojai buvo klajokliai, mito žvėriena ir 
žuvimis. Jie sustodavo trumpam laikui ir apsigyvendavo smiltynuose, 
upių bei ežerų pakrantėse ir miškų aikštėse. Tokiose vietose dabar už
tinkama jų buvusių stovyklų žymių su charakteringais titnago, kaulo 
ir rago įrankiais. Vienintelis prijaukintas gyvulys tuomet buvo šuo.

Apie 3 000 m. pr. Kr. žmonių gyvenime atsiranda naujų permai
nų. Žmogus, lig tol buvęs klajūnas, tampa sėslus, pradeda dirbti žemę, 
sėti javus ir auginti naminius gyvulius. Darbo įrankiai taip pat žymiai 
pagerėja, žmogus išmoksta juos dailiai nušlifuoti. Šis laikotarpis va
dinamas nau j u o j u  a km en s  a m ž i um i , arba n e o l i t u . Neolitas 
Lietuvoje tęsėsi maždaug iki 1 500 m. pr. Kr.
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